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Str. strada Timiș, nr. 77B, Comuna Giroc, județul Timiș
RO17BTRLRONCRT0421032701 - Banca Transilvania

CĂTRE ROMSILVA,
În atenția domnului director Ion Tabugan,

Spre știință:
Domnului președinte al Consiliului Județean Caraș Severin, Romeo Dunca
Domnului primar al orașului Băile Herculane, Cristian Miclău

Subscrisa ASOCIAȚIA LOCUS, cu sediul în comuna Giroc, str Timiș, nr. 77B,
jud. Timiș, cod fiscal nr. 38615380, cont bancar nr. RO17BTRLRONCRT0421032701,
deschis la Banca Transilvania, reprezentat prin d-na CHIRILĂ OANA - ȘTEFANIA, prin
prezenta

CERERE

În baza Protocolului de Colaborare cu numărul de înregistrare 8779 din
04.04.2018 încheiat între U.A.T. ORAȘUL BĂILE HERCULANE și ASOCIAȚIA LOCUS,
încheiat în baza HCL nr.24/27.03.2018, în conformitate cu prevederile dispozițiilor
legale cuprinse în art.36, alin 7, lit A din Legea 215/2001, ce are ca obiect punerea în
siguranță, reabilitarea și punerea în valoare a imobilului construcție - Baia Neptun -
proprietatea Unității Administrativ Teritoriale, cuprins în CF 30374 Băile Herculane,
sub nr. Top 49/B și nr cad 30374- C1, Asociația Locus efectuează lucrări în regim
de urgență, propuse în conformitate cu Proiect nr. 17068/2017 - Intervenții în regim
de urgență pentru punerea în siguranță și îndepărtarea situației actuale de
”Pericol Public” la clădirea ”Băile Neptun” din orașul Băile Herculane, jud.
Caraș-Severin (LMI: CS-II-m-A-11015).

Baia Neptun, cod CS-II-M-A-11015 în Lista Monumentelor Istorice, fostă Baia
"Regina Maria", băile termale cu bazine şi cabine, Str. Izvorului, nr. 3-5 este realizată
cu arhitectură în stil eclectic, cu faţade din cărămidă aparentă, iar la volumele mai
înalte se remarcă finisaje şi respectiv ornamentații mai pronunţate, realizate din
tencuieli sau ipsoserii. Aceasta este delimitată formal de către versantul muntos în
zona posterioară și de râul Cerna în zona fațadei principale.
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Datorită faptului că versantul muntos nu este întreținut corespunzător și nu
este igienizat, în urma sezonului ploios roci și trunchiuri de copaci se desprind și se
prăbușesc peste imobilul monument istoric cauzând degradarea acestuia inclusiv
din punct de vedere structural. (Anexa 1)

Menționăm faptul că Asociația Locus a efectuat o primă etapă a proiectului
de punere în siguranță în noiembrie / decembrie 2019, iar de la acea dată a
continuat atât strângerea de fonduri necesară finalizării proiectului, cât și
efectuarea unor serii de lucrări de întreținere a monumentului ce se află astăzi
într-un stadiu avansat de degradare. Pentru ca imobilul să fie securizat și pentru a
se stopa degradarea acestuia este necesară efectuarea de lucrări de întreținere ți
stabilizare a versantului, întrucât acesta este una dintre cauzele degradării.

În conformitate cu cele menționate mai sus, vă solicităm respectuos
igienizarea și efectuarea unor lucrări de întreținere în regim de urgență a
versantului ce se regăsește în zona posterioară a clădirii monument istoric clasă A
de interes național, întrucât acesta reprezintă un pericol și un factor de degradare
pentru obiectivul istoric.

Adăugăm faptul că ne dorim colaborarea și crearea unui plan de intervenție
împreună, de aceea vă asigurăm de tot sprijinul nostru din punct de vedere tehnic
și logistic, în ceea ce privește alte date despre clădire sau accesul în zona respectivă.

Vă mulțumim anticipat,

05.07.2021

Oana-Ștefania Chirilă
Președinte Asociația Locus
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Anexa 1, Releveu Fotografic
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